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Agendapunt 13. Nevenfunctie bondsdirecteur / procesbeschrijving aangaan 
overeenkomsten met Stichting Serviceorganisatie Nederland Sport (SONS) 
 
De huidige bondsdirecteur is bestuurslid van de Stichting Serviceorganisatie Nederland 
Sport (SONS). Deze stichting is ontstaan om sportbonden te “ontzorgen” door 
sportoverstijgende services centraal te faciliteren en is vooral een inkoopcombinatie; zie 
meer informatie op de website nederlandsport.org.  
 
Deze situatie kan een schijn van belangenverstrengeling geven op het moment dat 
overeenkomsten door Badminton Nederland m.b.t. dienstverlening worden aangegaan 
worden met SONS.  
 
Het bondsbestuur heeft advies gevraagd aan de Reglementscommissie (RC) over dit 
onderwerp. Het advies is bijgevoegd als bijlage en komt er in het kort op neer dat het 
verstandigste zou zijn dat de bondsdirecteur het bestuurslidmaatschap opzegt. Tegenover 
de mogelijke schijn van belangenverstrengeling heeft het bestuurslidmaatschap SONS door 
de bondsdirecteur ook voordelen. De voordelen betreffen het gezamenlijk mee kunnen 
denken over de huidige en toekomstige service zodat de inhoudelijke en sportspecifieke 
componenten van de activiteiten van bonden, hun kerntaken, meer ruimte krijgen om 
kwalitatieve stappen te maken. Hiervan profiteert ook Badminton Nederland. 
 
Het bondsbestuur heeft een procedure opgesteld waarbij de schijn van de 
belangenverstrengeling door de bondsdirecteur in de rol van bestuurslid van SONS 
geminimaliseerd wordt. Hierbij wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaand 
beleid in combinatie met het aanpassen van het directiestatuut.  
 
Procesbeschrijving en aanpassing in directiestatuut 

 In 2008 is het directiestatuut en het procuratiebesluit opgesteld en ondertekend door 
het bestuur en de bondsdirecteur. Dit statuut vormt de basis voor de gedelegeerde 
taken en bevoegdheden van het bondsbestuur aan de bondsdirecteur. Dit statuut is 
aangepast (zie artikel 3.d) zodat de bondsdirecteur niet de bevoegdheid heeft om 
overeenkomsten met of via SONS te sluiten. Dat is alleen voorbehouden aan het 
bondsbestuur. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om tekstuele 
aanpassingen door te voeren in het directiestatuut en procuratiebesluit. Als bijlage is het 
aangepaste directiestatuut bijgevoegd. Gezien de toetsende als ook adviserende rol van 
de Financiële Commissie (FC) zijn deze aanpassingen met de FC besproken. 

 Het bondsbestuur neemt door deze aanvulling in het directiestatuut een extra 
‘onderzoeksplicht’ op zich met betrekking tot een advies van de 
bondsdirecteur/werkorganisatie omtrent het aangaan van aanvullende overeenkomsten 
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met de SONS, waaronder het opvragen van meerdere offertes (minimaal 3 offertes in 
totaal inclusief die van SONS). Hierbij zal vanuit het bestuur in ieder geval de  
 
penningmeester betrokken worden en afhankelijk van het onderwerp en de materialiteit 
ook een 2e bestuurslid. Besluitvorming met betrekking tot het aangaan van 
overeenkomsten met SONS worden tijdens bestuursvergaderingen genomen. 

 De procedure ‘Zakelijke relaties afgevaardigden en bestuur’ (zie bijlage) wordt door het 
bondsbestuur ook van toepassing verklaard voor het aangaan van overeenkomsten met 
SONS door het bondsbestuur, doelende op de adviserende rol van de FC en de 
communicatie richting de bondsvergadering. Dit is eveneens besproken met de FC en de 
procedure houdt concreet in dat: 
- het bondsbestuur aan de FC advies vraagt ongeacht of de statutaire grens om advies 

aan de FC te vragen van toepassing is,  
- door het bondsbestuur jaarlijks aan de bondsvergadering een overzicht van 

overeenkomsten die met SONS zijn aangegaan wordt verstrekt inclusief de adviezen 
van de FC. 
 
 


